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Nebim V3 ERP 

 

Genel 

 

• Android işletim sistemi tabanlı el terminalleri üzerinde çalışacak “Nebim V3 Mobil Store” uygulaması 

geliştirildi. Mobil Store uygulaması ile mağazada sürekli olarak ihtiyaç duyulan işlemler mobil cihaz ile pratik 

ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

 

 
 

Bağlantı bilgileri ile uygulamanın backend sunucu adresi ve kullanıcı grubu bilgisi tanımlanmakta ve Nebim 

V3 mağaza kullanıcı bilgisi ile uygulamaya giriş yapılmaktadır.  
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Uygulama içerisinde mağazada sürekli olarak kullanılan arka ofis stok işlemleri ile ürün stok durumu 

sorgulayabilmek amacı ile stok sorgulama uygulaması bulunmaktadır. 

 

Onay, programı ile mağazaya merkezden veya diğer mağazalardan gelen irsaliyeler görüntülenerek, 

irsaliye içerindeki ürünlerin barkod okutularak kabulü yapılabilmektedir. 

 

Onay programına girildiğinde ilk ekranda onay bekleyen irsaliyeler, toplam onay bekleyen ürün sayısı ve 

yarım kalan işlemler görüntülenebilmektedir. Ekranda bulunan arama(büyüteç) butonu yardımı ile de 

irsaliyeler içerisinde arama yapılabilmektedir. Onaylanmak istenen irsaliye seçilerek işleme devam 

edilmektedir. 

 
 

Ürün okutulması sırasında miktar girişi de yapılarak okutma yapılabilmektedir. Barkodu okumayan ürünler 

için de ürün arama fonksiyonu ile ürünler arasında arama yapılabilmektedir. 
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Okutma işlemi sırasında fişin durumu, eksik fazla ürünler tek bir buton yardımı ile görüntülenebildiği gibi yine 

aynı ekrandan işlem sonlandırılabilmekte ve parametrelere göre fazla ürünler için iade irsaliyesi oluşması 

sağlanabilmektedir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2020 Nebim Neyir Bilgisayar Sanayii ve Hizmetleri A.S. 

Etiket, programı ile mağazada el terminaline bağlı, V3 Store tarafından desteklenen etiket yazıcısı ile etiketi 

düşen veya etiketi olmayan ürünlere etiket dökümü gerçekleştirilebilmektedir. Farklı etiket tiplerinde farklı 

dizaynlar ile etiket dökümleri gerçekleştirilebilmektedir. 

 

Ürün okutulduğunda ürünün fiyat bilgileri ekranda görüntülenmektedir. Bu sayede ürün etiketi üzerindeki 

fiyat ile okutulan fiyat karşılaştırabilir ve eğer fiyat farkı var veya indirim var ise ürün etiketi basılarak ürün 

üzerine yapıştırılabilmektedir. 

 

Nebim V3 Store uygulamasında etiket yazıcısı olarak şu anda Sewoo, Toshiba ve Zebra markalarının belirli 

modelleri desteklenmektedir. 
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Gönder, programı ile firmanın çalışma sistemine göre bir siparişe yani ürün talebine istinaden veya 

herhangi bir talep olmaksızın mağazadan merkez veya transfer yapabileceği farklı bir mağazaya ürün 

gönderilmesi sağlanmaktadır.  

 

Gönder programı sipariş bazlı veya siparişe bağlı olmadan işlem yapılmasının seçildiği ekran ile 

başlamaktadır. Aynı ekranda eğer kullanıcının yarım bıraktığı fişler var ise görüntülenmekte ve işleme 

kaldığı yerden devam edebilmesi sağlanmaktadır. 

 

 
 

 

Sipariş bazlı olarak giriş yapılmak istendiğinde siparişler listelenebilmekte, listelen siparişler arasında tarih 

veya mağazaya göre arama yapılabilmektedir. Aynı mağazaya veya merkeze ait birden fazla sipariş tek 

seferde seçilerek sevkiyat işleminin ürünler okutularak yapılması sağlanmaktadır.  
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Siparişe bağlı olmadan sevkiyat işlemi yapılmak istendiğinde düzenlenecek olan irsaliye bilgileri kullanıcı 

tarafından girilebilmekte ve daha sonra ürün okutularak işlem sonlandırılabilmektedir. Ürün okutma işlemi 

sırasında yine ürün araması manuel olarak yapılabilmektedir. Stok işlem tipi kullanılıyor ise stok işlem tipleri 

de her okutulan ürün için belirlenebilmektedir. 

 

 

 
İade, programı ile mağazanın merkeze yapacağı iade işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Yine firmanın 

çalışma sistemine göre sipariş bazlı olarak çalışılabildiği gibi mağaza elinde kalan ürünleri bir siparişe bağlı 

olmadan merkeze iade edebilmektedir.  

 

Ürün arama, stok işlem tipleri, miktarlı ve seri numaraları ürün okutabilme özelliği tüm programlarda aynı 

şekilde ve aynı ara yüzler ile kullanılabilmektedir. 
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Ürün sorgula, programı ile satış sorumlusunun, mağazada müşteriye yardımcı olurken ihtiyacı olan bilgilere 

erişmesi sağlanmaktadır. Programda ürün barkodu okutularak veya farklı seçeneklere göre ürün araması 

gerçekleştirilerek ürüne ulaşılması sağlanmaktadır. 

 

Ürün bulunduğunda ilgili ürün için hangi renklerinin ve hangi bedenlerinin veya varsa farklı ürün boyutlarının 

envanteri görüntülenebilmektedir. Tek bir ekranda ürünün dahil olduğu kampanyalar, ürün fiyatı, tüm renk 

ve bedenleri, ürün özellikleri görüntülenebilmektedir.  

 

Nebim V3 ERP Ürün Öneri Motoru kullanıldığı durumlarda ilgili ürün için ürün öneri motoru tarafından üretilen 

ve mağazaların envanterinde olan ürün önerileri de bu ekranda görüntülenebilmekte ve ilgili ürüne 

ulaşılabilmektedir.  

 

 
Aynı ekranda mağaza envanterinde olmayan ürünler için hangi mağaza envanterinde olduğu 

görüntülenebilmekte ve eğer istenir ise bu ekranda ilgili mağazaya ürün talep siparişi oluşturulabilmektedir.  

 

 
Bu uygulamayı kullanmak için Nebim’den Nebim V3 Mağaza için Mobil Arka Ofis Uygulamaları (Merkez) 

lisansının ve kullanıcılar için Nebim V3 Mağaza için Mobil Arka Ofis Kullanıcısı lisanslarının temin edilmesi 

gerekmektedir. Desteklenen donanımlara ilişkin (cihaz spesifikasyonları, Android versiyon gereksinimleri, 

mobil etiket yazıcı modelleri vs.) güncel bilgiler için Nebim ile iletişime geçmenizi öneriyoruz. 
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• 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca ulusal bir ticari elektronik ileti 

yönetim sisteminin kurulmasına karar verilmiş ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, T.C. Ticaret Bakanlığı 

tarafından bu kapsamda görevlendirilmiştir. İYS A.Ş., söz konusu sistemin tasarımı, gerçekleştirilmesi, 

kurulumu ve idamesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı iştiraki olarak kurulmuştur. 

 

Telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydedici sistem, elektronik posta, kısa mesaj 

gibi araçlarla ticari amaç için gönderilen iletiler, ticari elektronik iletilerdir. Ticari elektronik ileti gönderimi 

yapan gerçek veya tüzel kişiler mevzuat uyarınca hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır. 

 

İleti Yönetim Sistemi (İYS), hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp 

yönetebilecekleri, vatandaşların izinlerini görüntüleyip kaldırabilecekleri ulusal bir veri tabanıdır. 

 

Nebim V3 ERP’ de reklam ve duyuru gönderilen iletişim adresleri için ETK onayları matbu form veya SMS ile 

kişilerden alınabiliyordu. Alınan bu izinlerin mevzuat uyumu için İYS ile senkronizasyonu sağlandı. İzinlerin İYS 

ile senkronizasyonu, Mobildev ve Turatel entegrasyonu ile sağlanmaktadır.  

 

İYS entegrasyonun kullanılabilmesi için öncelikle Şirket Parametreleri, Parametreler sekmesindeki “İzinli 

Pazarlama Entegrasyonu Kullanılacak” seçeneğinin seçilmesi ve İYS İş Ortağı olarak anlaşılan iş ortağı 

kodunun seçilmesi gerekmektedir. 

 

 
 

İzinli Pazarlama ve İYS Entegrasyonu Servis Sağlayıcı programı yardımı ile çalışılacak olan İYS iş ortağından 

temin edilecek entegrasyon bilgileri girişi sağlanmalıdır. İYS entegrasyonu Mobildev firmasının İVT Lite ve 

Turatel firmasının Smart ACL ürünleri ile gerçekleşmektedir. 
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İYS entegrasyonunda öncelikle İYS’ ye aktarılacak Nebim V3 ETK izinlerinin devir verisinin hazırlanması 

gerekmektedir. Bu aşamada İYS mevcut izin verilerinde bulunmayan “İzin Kaynağı”, “İzin Tipi” alanlarını 

istemektedir. Nebim V3 ETK izinleri üzerine bu yeni alanları yazabilmek amacı ile “İYS Devir Data Hazırla” 

programı geliştirilmiştir. Program yardımı ile tüm cari hesap türleri için önceden alınmış iletişim izinleri üzerine 

yeni istenen bu alanların eklenmesi sağlanmaktadır. 

 

 
 

İzinler üzerine bu alanlar eklendikten sonra çalışılan firmanın istemiş olduğu formata uygun olarak devir 

verisi excel formatında hazırlanır. Hazırlanan bu dosyalar iş ortağına firma tarafından iletilir ve iş ortağı bu 

verisinin kendi veri tabanına ve aynı zamanda İYS ortamına aktarımını gerçekleştirir. Dosya tipi şirket 

parametrelerinde seçilmiş olan iş ortağına göre sistem tarafından belirlenerek oluşturulmaktadır.  
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Devir veriler hazırlandıktan sonra artık Nebim V3 POS ve Nebim V3 ERP’ de ETK izin alma süreçlerini çalışılan 

iş ortağı ile entegre çalıştırabilmektedir. Burada öncelikle alınacak olan yeni izinler üzerinde hangi izin 

kaynağının geçerli olacağının belirlenmesi ve iznin hangi ortamda alınacağının belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu seçenekler Nebim V3 ERP’ de tanımlanan “Onay Formu Tipi” üzerinde saklanmaktadır. 

İlgili ofiste geçerli olan onay formu tipi de ofis parametreleri programında belirlenmektedir. 

 

 
 

Onay seçeneği olarak sms veya kâğıt çıktı seçenekleri kullanılabilir. Onay seçeneği olarak SMS kullanılması 

durumunda eğer Turatel iş ortağı ile çalışılıyor ise kişilere gönderilecek olan sms Nebim sms alt yapısı ile 

gönderilecektir. Bu nedenle “Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonları” programından “İYS OptIn 

Doğrulama Kodu” ve “İYS OptOut SMS” şablonları oluşturulmalıdır. Mobildev kullanıldığı durumda 

gönderilecek olan sms Mobildev İVT Lite alt yapısı ile gönderileceğinden bu şablon tanımlamalarının 

yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 
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Nebim V3 POS’ da bir müşteri için OptIn veya OptOut işlemi yapılmak istendiğinde onay formu tipi üzerinde 

seçili olan yönteme göre bu işlem gerçekleştirilir. Eğer sms seçili ise o anda sms gönderimi yapılarak 

müşteriden alınan onay kodu ile süreç tamamlanırken, ıslak imza seçeneğinde ise yazıcı çıktısı alınır ve 

süreç bu şekilde tamamlanır. Her iki durumda anlık olarak işlem durumu İYS iş ortağı ile Nebim V3 POS 

arasında senkronizasyon servisleri ile önce iş ortağına oradan da İYS’ ye gönderilmektedir. 

 

 

 
 

Nebim V3 ERP’de de iletişim adresi alınan tüm kart girişlerinde ETK izni alınabilmesi sağlanmaktadır. Burada 

izin eğer ilgili kişi kullanıcı ile iletişim halinde ise yine Nebim V3 POS’da olduğu gibi anlık olarak 

yapılabilmekte veya izin İYS için de gerekli bilgiler alınarak girilebilmektedir.  Özellikle müşteri ilişkileri 

departmanları izin alma veya iptal etme işlemi için sms tetiklemesini ERP üzerinde de yapabilmektedir. 
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Nebim V3 POS veya Nebim V3 ERP’ de alınan veya iptal edilen izinler anlık olarak ilgili iş ortağına 

bildirilemediği durumlarda “İzinli Pazarlama ve İYS Senkronizasyon Servisi” ile iş ortağına bildirilmektedir. 

Yeni geliştirilen bu servis yardımı ile herhangi bir şekilde İYS iş ortağına bildirilemeyen izin ve izin iptalleri 

bildirilmektedir.  

 

Servis belirlenen zamanda çalıştığında iki farklı görev yapmaktadır. Bunlardan bir tanesi yukarıda 

bahsedilen ve Nebim V3 veri tabanında işlem görmüş ama bir sebep ile İYS iş ortağına bildirilemeyen izin 

kaydını göndermektedir. Diğer önemli görevi ise izin sahibi kişilerin İYS web sitesinden, iYS mobil 

uygulamasından veya SMS servis sağlayıcı kısa mesaj servisleri ile yapmış olduğu izin ve ret bilgilerini İYS iş 

ortağından çekmektedir. Düzenli olarak çalışarak Nebim V3 dışındaki ortamlarda yapılan güncellemeleri 

alıp Nebim V3 veri tabanını güncellemektedir. 
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Yukarıda belirtilen izin yönetimi entegrasyonlarından yararlanmak için Mobildev veya Turatel ile anlaşma 

yapılması ve ayrıca Nebim’den anlaşma yapılan ürüne ilişkin Nebim V3 Mobildev İzinli Veri Tabanı Yönetimi 

Entegrasyonu, Nebim V3 Mobildev İzinli Veri Tabanı Yönetimi Lite Entegrasyonu, Nebim V3 Turatel 

smartADM Veri İzin Yönetimi Entegrasyonu veya Nebim V3 Turatel smartACL Veri İzin Yönetimi 

Entegrasyonu lisansının temin edilmesi gerekmektedir. 

 

• Mağazalara gelemeyen müşterilerin taksit ödemelerinin web üzerinden alınabilmesi için “Nebim V3 Taksitli 

Satış Online Taksit Ödemesi” uygulaması geliştirildi. Online taksit ödemesi yapmak isteyen müşteriler TC 

kimlik numarası ve sistemde kayıtlı mobil telefonlarına gönderilecek şifre ile giriş yaparak kredi kartı veya 

banka havale/eft seçeneği ile ödemelerini gerçekleştirebilirler.  
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Firmanın isteğine göre OTP SMS seçeneği kaldırılarak, TC kimlik numarası ile giriş yapılabilmesi sağlanabilir. 

Nebim V3 Online Taksit Tahsilat uygulaması ile müşteri bakiyesini sorgulayabilir, gecikmiş taksitlerini 

uygulanacak vade farkı tutarını, taksitlerin detayını inceleyebilir. 
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Müşteri ödeme yapmak istediği tutarı girerek ya da taksit seçimi yaparak borcunu kredi kartı ya da banka 

havale / eft yöntemiyle ödeyebilir.  
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Müşterilerden alınacak online kredi kartı ödemeleri BulutTahsilat Sanal Pos entegrasyonu ile 

gerçekleşmektedir. BulutTahsilat ödeme entegrasyonu için “BulutTahsilat Sanal Pos Parametreleri” nin girilmiş 

olması gerekmektedir. 
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Kredi kartı ile yapılan online taksit ödemelerinde komisyon farkı ile ödeme alınabilir. BulutTahsilat portalinde 

belirlenmiş oranlara göre hesaplanacak komisyon tutarı için komisyon faturası oluşturulacaktır. Komisyon 

faturasında kullanılacak masraf kodu back-end servis ayarlarında belirlenebilmektedir.  

 

Müşteri kredi kartı yerine havale seçeneği ile ödeme yapmak isterse havale/eft yapabileceği banka hesapları 

listelenecek, müşteri banka hesabı seçimi sonrası ödeme yaparken kullanması için üretilecek ödeme kodu 

gösterilecektir. Aynı zamanda firma isteğine göre ödeme kodu OTP SMS ile müşteriye gönderilecektir. 
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Havale/eft işleminde kullanılmak üzere üretilecek ödeme kodu ön eki, havale/eft yapılabilecek banka 

hesapları Nebim V3 ERP “Online Taksit Ödemesi Parametreleri” programında belirlenmektedir. Oluşturulan 

ödeme kodunun müşteriye SMS olarak gönderilmesi için “Banka Ödeme Kodu Oluşturulduğunda SMS 

Bildirimi Yapılsın” seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.  

 

Müşterilerin taksitleri için bankalara yaptıkları ödemelerin Nebim V3 entegrasyonu için BulutTahsilat Online 

Banka entegrasyonu kullanılmaktadır. “BulutTahsilat Perakende Müşteri Banka Ödemeleri Oluşturma Servisi” 

ile firmanın banka hesaplarına online ödeme kodu kullanılarak yapılmış taksit ödemeleri Nebim V3 ERP’ye 

işlenecektir.  
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Toptan müşterilerden alınacak online kredi ödemeleri BulutTahsilat Sanal Pos entegrasyonu ile 

gerçekleşecektir. BulutTahsilat ödeme entegrasyonu için “BulutTahsilat Sanal Pos Parametreleri” nin girilmiş 

olması gerekmektedir. 

 

Kredi kartı ve havale/eft ödeme yöntemleri firmaların isteğine göre çalışmaktadır. Online taksit tahsilat 

uygulaması için kullanılan front-end servis ayarlarından havale/eft veya kredi kartı ödeme yöntemleri 

kaldırılabilir.  
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*** Online Taksit Tahsilat uygulamasının çalışması için L3ERP237 - Nebim V3 Taksitli Satış Online Taksit 

Ödemesi lisansı gerekmektedir.  

Kredi kartı ödeme seçeneği L3ERP238 - Nebim V3 BulutTahsilat - Online Ödeme Sanal POS Entegrasyonu 

lisansı ile, banka havale/eft ile ödeme seçeneği L3ERP244 - Nebim V3 BulutTahsilat - Online Ödeme için 

Havale/EFT Entegrasyonu lisansı ile çalışmaktadır.  

 

• Mağazalara gitmeyi tercih etmeyen müşterilere, mağazada bulunan satış danışmanlarının uzaktan 

interaktif danışmanlık yaparak ürünleri tanıtması, ürün önerilerinde bulunması ve sonucunda da müşteriye 

uzaktan satış yaparak ödemesini de kredi kartı veya banka havalesi ile alabilmesini sağlamak amacı ile 

“Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat” uygulaması geliştirildi.  

 

Müşterilerin satış danışmanları ile ne şekilde iletişim kuracağı tamamen firmaların tercihi ile belirlenmekte 

ve kendi alt yapıları ile gerçekleştirilmektedir.  

 

Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat uygulaması, Nebim V3 POS’ da perakende sipariş girişi uygulaması ile 

başlamaktadır. Müşteri ile iletişimde olan satış danışmanı tarafından müşterinin seçmiş olduğu ürünler için 

sipariş girişi yapılır ve ödeme ekranına eklenen “Uzaktan Satış Ödemesi İçin SMS Gönder” seçeneği ile 

gönderdiği SMS ile süreç başlatılır. 

 

 
 

Bu aşamaya gelmeden önce “Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat” uygulamasının çalışacağı IIS sunucusu 

üzerine web uygulamasının kurulması ve Nebim V3 ERP’ de gerekli parametre ve tanımların yapılması 

gerekmektedir.  
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Nebim V3 Pos’ da sipariş girildikten sonra müşteriye gönderilecek olan SMS şablonunun, “Perakende 

Müşteri SMS Gönderim Şablonları” programından “Uzaktan Satış ve Tahsilat” için tanımlanması 

gerekmektedir.  

 

 
 

Tanımlamalar yapıldıktan sonra Nebim V3 Pos’ da perakende sipariş “Uzaktan Satış Ödemesi İçin SMS 

Gönder” seçeneği ile sonlandırıldığında müşterinin tanımlı olan iletişim adresine, tanımlanan şablona 

uygun olarak sms gönderilir ve müşteri süreci sms ile gelen link üzerinden devam ettirir.  
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Müşteri gelen sms içerisindeki link ile “Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat” programına girebilecek, burada 

sipariş detayını ve mesafeli satış sözleşmesini görüntüleyebilecektir.  
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Müşteri burada gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra sözleşmeyi kabul edip ödemesini kredi kartı veya 

banka havale / EFT seçeneklerinden birisi ile tamamlayabilmektedir.  

 
“Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat” programında alınan kredi kartı ödemeleri BulutTahsilat Sanal Pos 

entegrasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle kredi kartı ile ödeme alınabilmesi için “BulutTahsilat 

Sanal Pos Parametreleri” programı ile tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir. 
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Kredi kartı ödemesi dışında Havale / EFT ile ödeme yapılabilmesi için “Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat 

Parametreleri” programında gerekli tanımlamaların yapılması gerekmedir. Banka Ödeme Kodu Ön Eki 

kısmında müşteriye banka işlemi sırasında kullanacağı ödeme kodunu oluşturmak için kullanılmaktadır. 

Müşteriye ödeme bilgilerinin sms olan gönderilmesi ve ödeme tamamlanıp firmaya ulaştığında da 

müşteriyi bilgilendirmek amacı ile “Banka Ödeme Kodu Oluşturulduğunda SMS Bildirimi Yapılsın” ve 

“Banka Ödemesi Geldiğinde SMS Bildirimi Yapılsın” parametreleri kullanılmaktadır.  

 

Banka hesapları bölümünde de hangi bankalardan ödeme kabul edileceği ve ilgili bankaların hesapları 

tanımlanmaktadır. 
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Müşteri tarafından bankaya yapılan ödemenin Nebim V3 veri tabanına işlenebilmesi için “BulutTahsilat 

Online Banka” entegrasyonu kullanılmaktadır. Bu nedenle öncelikle “Online Banka Entegratör” 

parametreleri tanımlanmalıdır. Yapılan ödemeler, Nebim V3 servislerine yeni eklenen “BulutTahsilat 

Perakende Müşteri Banka Ödemeleri Oluşturma Servisi” ile alınır ve ödeme sırasında kullanılan ödeme 

kodu ile eşleştirilerek ilgili müşterinin uzaktan satışına işlenir. 
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“Nebim V3 Uzaktan Satış ve Tahsilat Parametreleri” programında belirlenen “Otomatik Sipariş İptal Süresi 

(Dakika) zamanına kadar ödeme işlemi tamamlanmayan siparişlerin, sistem tarafından kontrol edilerek 

yine aynı parametre de belirlenen iptal nedeni ile iptal edilebilmesi için “Ödemesi Tamamlanmamış 

Uzaktan Satış Siparişlerini İptal Etme Servisi” geliştirilmiştir.  
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Müşteri ilgili satış için ödemesini yaptı ve ürünü teslim aldıktan sonra yani faturası düzenlendikten sonra 

veya ürünü henüz teslim almadan iade işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bu durumda ilgili iade işlemi Nebim 

V3 Pos’ da yapılmakta ve sonrasında bu iade işleminin finans / muhasebe departmanlarının onayı ile 

müşterinin kartına iade edilmektedir. Müşterinin kartına iade işleminin yansıtılabilmesi için Finansman 

Yönetimi, Sanal Pos İade İşlemleri menüsüne “Uzaktan Perakende Satış ve Tahsilat Yönetimi – Kredi Kartı 

İptal” programı eklenmiştir. Program yine BulutTahsilat ile entegre olarak ilgili iade işlemini doğrudan 

müşteri kartına yapmaktadır.  

 

 

*** Online Taksit Tahsilat uygulamasının çalışması için L3ERP239- Nebim V3 Uzaktan Perakende Satış ve Tahsilat 

Yönetimi ve L3ERP240- Nebim V3 Mağaza için Uzaktan Perakende Satış ve Tahsilat lisansları gerekmektedir.  

Kredi kartı ödeme seçeneği L3ERP238- Nebim V3 BulutTahsilat- Online Ödeme için Sanal POS Entegrasyonu 

lisansı ile, banka havale / EFT ile ödeme seçeneği için L3ERP244- Nebim V3 BulutTahsilat- Online Ödeme için 

Havale/EFT Entegrasyonu lisansı ile çalışmaktadır.  
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• Mağazalarında müşterilerine temassız mobil ödeme kolaylığını yaşatmak isteyen firmalarda kullanılmak 

üzere fastPay entegrasyonu geliştirildi. Nebim V3 POS’ da yapılan alışverişlerde ödeme mobil ödeme 

aracı olarak fastPay ile de ödeme alınabilmesi sağlandı. 

 

Nebim V3 ERP’de “FastPay Entegrasyon Parametreleri” programı ile gerekli parametreler girilmelidir. 

Mağaza parametreleri sekmesinde farklı sanal pos kullanması istenilen mağazalar için tanımlamalar 

yapılabilmektedir.  

 

Nebim V3 POS’ da ödeme işlemini fastPay ile yapabilmek için pos ara yüzü ayarlarından  “Mobil 

Ödeme” kullanıcının ara yüzüne eklenmelidir. Alışveriş sırasında ödeme işlemini fastPay ile sonlandırabilmek 

için ödeme olarak “Mobil Ödeme” ve ödeme aracı olarak fastPay seçilir. Müşteri telefonunda yüklü fastPay 

uygulamasındaki kare kodu gösterir veya referans kodunu söyler ve alışveriş mobil ödeme ile sonlandırılmış 

olur.  
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fastPay ile ödeme alınmış olan bir alışveriş iadeleri yine Nebim V3 POS üzerinden gerçekleştirilir. İade işlemi 

kasada sonlandırıldıktan sonra müşterinin kredi kartına iade işlemi muhasebe onayı ile gerçekleştirilir. Bu 

işlem için “FastPay Kredi Kartı İade İşlemleri” programı geliştirilmiştir.  

 

***Fastpay entegrasyonunun kullanılabilmesi için Denizbank ile anlaşma yapılması ve ayrıca Nebim’den 

“Nebim V3 Mağaza için fastPay Entegrasyonu” lisanslarının temin edilmesi gerekmektedir. 
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• Nebim V3 ürün ailesine eklenen “Toptan Müşteri Online Ödeme” uygulaması ile toptan müşterilerden 

online olarak kredi kartı ödemelerinin alınabilmesi sağlandı. Firmalar, IIS üzerinde çalışan web 

uygulamasına mobil telefon numarası ve telefonuna gelen şifre ile bağlanarak , bakiye/ekstre raporlarını 

görebilecekler, kredi kartı ödemesi yapabilecekler. Nebim V3 BulutTahsilat sanal pos entegrasyonu ile kredi 

kartı ödeme işlemi tamamlanacaktır. 
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Toptan müşterilerin online kredi kartı ödemelerini yapabilmeleri için IIS üzerinde back-end ve front-end 

kurulumlarının yapılmış olması gerekmektedir.  

Firmaların web sayfasından ulaşabilecekleri bakiye ve ekstre raporlarının dizaynları “Toptan Müşteri Online 

Ödeme Parametreleri” programı ile belirlenebilir, dizayn dosyaları değiştirilebilir, önizleme alınabilir. Online 

ödeme işleminde kabul edilecek para birimleri de parametreler de belirlenmelidir.  

 

 

Toptan müşteri için ödeme yapacak kişi / kişiler müşteri kartında bulunan “Online Ödeme Kullanıcıları” 

listesine eklenmelidir.  
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Toptan müşteri için online uygulamada gösterilecek bakiye / ekstre rapor dizaynları özelleştirilebilir. Aynı şekilde 

kabul edilecek para birimleri de toptan müşteri için belirlenebilmektedir. Toptan müşteri online ödeme 

parametrelerinde kabul edilecek para birimi olarak TRY seçilmiş olsa da , sadece belirli firmaların farklı para 

birimleri ile ödeme yapabilmesi isteniyorsa firma özelinde para birimi/birimleri seçimi yapılabilir. 
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Toptan müşterilerden alınacak online kredi ödemeleri BulutTahsilat Sanal Pos entegrasyonu ile 

gerçekleşecektir. BulutTahsilat ödeme entegrasyonu için “BulutTahsilat Sanal Pos Parametreleri” nin girilmiş 

olması gerekmektedir. 

 

 

*** Toptan müşteri online ödeme uygulamasının çalışması için L3ERP245 - Nebim V3 Toptan Satış Online 

Ödeme ve L3ERP238 - Nebim V3 BulutTahsilat - Online Ödeme için Sanal POS Entegrasyonu lisanslarının temin 

edilmiş olması gerekmektedir. 
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Genel Muhasebe 

 

• Sanal poslar üzerinden gerçekleşmiş kredi kartı işlemlerine istinaden bankadan gelecek pos gelirleri için 

muhasebe hesaplarının mağaza bazında belirlenebilmesi sağlandı. Banka kredi kartı (POS) hesapları 

tanımında işyeri için “Sanal POS” seçeneği eklendi. Sanal poslar için mağaza bazında hesap 

tanımlamasının yapılabilmesi sağlandı.  

Bankadan gelen dosyalar işlenirken sanal pos hareketleri için provizyon numarası kontrol edilerek mağaza 

bazında girilmiş kredi kartı hesapları için banka işlem fişi oluşturulacaktır. 
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İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri  

 

• “Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri” menüsüne eklenen iki yeni program ile teşviklerden yersiz faydalanma 

ve 687 KHK sigortalı tanımlama sayfalarının açılabilmesi sağlandı.  

 

SGK’nın toplu işe giriş çıkış dosya yükleme sayfasının (SgkTescil4a) açılabilmesi için “Sigortalı İşe Giriş ve İşten 

Ayrılış Bildirgeleri Sayfasını Aç” programına “Toplu İşe Giriş – İşten Ayrılış Uygulaması” eklendi. 
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Alım, Satım, Sevkiyat Süreçler i 

• Satın alma taleplerinin tedarikçi ile olan sözleşme durumuna göre raporlanabilmesi için satın alma talep 

girişi sırasında sözleşme durumunun seçilebilmesi sağlandı. Sözleşme durumu tanımlanabilmesi için “Satın 

Alma Talep Yönetimi” menüsüne “Sözleşme Durumu” eklendi. 
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• Aynı tedarikçiden yapılan satın almalar için satın alma talep girişi sırasında tedarikçi seçiminin yapılabilmesi 

sağlandı. Nebim V3 ERP’de tanımlanmamış bir tedarikçiden yapılacak satın almalar için talep giriş 

sırasında tedarikçi bilgilerinin (şirket adı, vergi dairesi, vergi numarası) girilebilmesi sağlandı. Tedarikçi seçimi 

isteğe bağlı alanlar olup, kullanıcı tercihine göre girilebilir veya boş bırakılabilir. 

Tedarikçi bilgileri girilmiş olan satın alma talepleri için satın alma teklifi oluşturulurken teklif üzerine tedarikçi 

bilgileri de gelecek, isteğe bağlı olarak değiştirilebilecektir.  

 

• Satın alma talep girişi sırasında parasal işlem tipi belirlenebilmesi sağlandı. Satın alma talebi sırasında girilen 

parasal işlem tipi satın alma teklifine gelecek, kullanıcı isterse değiştirebiliecektir. 
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• Satın alma talep girişinde talep seçiminde (…) varsayılan filitre olarak madde tipi = ürün olan kayıtlar 

listeleniyordu. Varsayılan filitre kaldırıldı, tüm madde tipleri için açılmış taleplerin gelmesi sağlandı. 

 

• Talep edilen satın alma için numune ihtiyacının belirlenebilmesi için talep satırına “Numune İhtiyacı Var” 

alanı eklendi. 
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• Bir satın alma talebi içinde farklı lokasyonlara teslim edilecek kalemler var ise satır bazında teslim lokasyonu 

belirlenebilmesi sağlandı.  

 

• Satın alma talep satırlarının dosyaya yazılabilmesi, seçilen dosyadan fiş içine aktarılabilmesi sağlandı. 

 

• Onaylanmış satın alma talepleri için alım işlemini gerçekleştirecek, teklif süreci ile ilgilecek kişileri belirlemek 

için “Satın Alma Taleplerine Satın Alma Yetkilisi Ata” programı eklendi.  
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Yeni eklenen bu program ile satın alma yöneticisi taleplerden sorumlu olacak satın almacıları belirleyebilecek, 

atanmış sorumluyu değiştirebilecek, onaylı bir satın alma için revizyon isteyebilecek.  

 

Satın alma yetkilisi atama işlemini sadece satın alma yöneticisi olan kişiler yapabilir.  

 

Satın alma yöneticisi aynı program ile satın alma talebi için revizyon isteğinde bulunabilir.  

 

Revizyon isteği ile birlikte satın alma talebi için verilmiş onaylar iptal edilecek, satın almayı talep eden kişiye 

mail bildirimi yapılacaktır.  
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Revizyon isteği ile birlikte satın alma talebi düzenlenebilir duruma gelecek, talep üzerinde yapılan değişiklikler 

raporlama amaçlı saklanacaktır. 
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Satın alma talep yönetimi menüsüne yeni eklenen “Takip Edilecek Satın Alma Talepleri” programı ile satın 

alma yetkilileri yöneticiler tarafından kendilerine atanmış satın alma taleplerini kontrol edebilecekler. 

 

Satın alma talebine döküman ekleyebilecekler, satın alma talebi için revizyon isteğinde bulunabilecekler. 

Kendilerine atanmış satın alma talebi için tedarikçiler ile teklif sürecini başlattıklarında “Teklif İstendi” alanını 

işaretleyerek, tedarikçiden teklif gelme süresinin takibini yapabilecekler. 

 

Satın alma talebi için teknik onay alınması gerekiyor ise “Teknik Onay Gerekli” alanı işaretleyerek, teknik 

onayı alınacak kişiyi seçebileceklerdir. Teknik sorumlu olarak belirlenen kişiye mail bildirim yapılacaktır.  
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Satın alma talebi ile ilgili notları, soru-cevapları “Teknik Not” girişi ile yapabilecektir. 
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“İşlem Geçmişi” raporu ile satın alma talebine atanmış satın alma yetkilileri, atanma tarihleri, satın alma 

yetkililerinin satın alma talebi üzerinde yaptıkları işlemler, revizyon istekleri, teknik onay işlemleri 

raporlanabilecektir. 
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Bir satın alma talebi için teknik onay süreci tamamlanmadıkça satın alma talebi için girilen teklifler 

onaylanamaz. Teklif onay sürecinin başlayabilmesi için satın alma talebi sorumlusu olarak belirlenmiş satın 

alma yetkilisinin “Teknik Onay Süreci Tamamlandı” alanını işaretlemesi gerekmektedir. 

 

Satın alma talebi için teknik sorumlu olarak belirlenmiş kullanıcıların teknik onay verebilmesi, teknik not girişi 

yapabilmesi için “Teknik Onay Bekleyen Satın Alma Talepleri” programı eklendi.  
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Teknik onay işleminde satın alma talebi satın alma yetkilisine geri gönderilebileceği gibi farklı bir teknik 

sorumluya atanabilir.  
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•  “Satın Alma Talep Yönetimi” menüsündeki “Satın Alma Teklifi” ile her talep için bir teklif girişi 

yapılabilmektedir. Tedarikçi tanımı yapılmamış ise şirket bilgileri girilerek teklif girişi tamamlanabilir, teklif 

onaylandıktan sonra satın alma teklifleri sipariş/faturaya dönüştürülürken tedarikçi seçimi yapılmaktadır. 

Ancak bu işlemde her talep için bir teklif oluşmaktadır.  

Aynı tedarikçiden alınacak teklifler için tek teklif içerisinde birden çok talep seçilebilmesi sağlandı. Eğer 

tedarikçi tanımı yapılmamış ise teklif girişinde sadece şirket bilgileri girilerek teklifin oluşturulabilmesi 

sağlandı.  
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Bu şekilde tedarikçi tanımı yapılmadan sadece şirket bilgileri girilerek oluşturulmuş teklifler onaylandıktan 

sonra sipariş/faturaya dönüştürülürken tedarikçi seçimi yapılması gerekmektedir. 
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• Talep bazlı girilen satın alma teklifleri için onaylayacak kişiler tarafında revizyon istenebilir. Revizyon istenmiş 

teklif için daha önceki onaylar iptal edilecek, teklifi giren kişiye revizyon isteği için mail bildirimi yapılacaktır. 

Teklif yeniden düzenlenebilir duruma gelecek, ve teklif üzerinde yapılan değişiklikler raporlama amaçlı 

saklanacaktır. Revizyon istendiğinde talep için belirlenmiş satın alma yetkilisine de mail bildirimi 

yapılacaktır. 
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• Satın alma teklifleri sipariş/faturaya dönüştürülürken teklif üzerindeki fiyatın arttırılabilmesi veya 

azaltılabilmesi için süreç parametrelerine iki yeni seçenek eklendi. 

▪ Teklif Bazlı Sipariş ve Faturalarda Fiyat Azaltılabilir 

▪ Teklif Bazlı Sipariş ve Faturalarda Fiyat Arttırılabilir 

Seçilen parametre değerlerine göre satın alma teklifini siparişe/faturaya dönüştürmek için kullanılan 

sihirbazlarda kullanıcıların fiyat alanını değiştirebilmesi sağlandı. 
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• Satın alma ve satış tekliflerinin excelden aktarılabilmesi için “Excel Dosyasından Satın Alma Tekliflerini Al” 

programı eklendi.  
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• Toptan satış sipariş ve faturalarında satış sorumlusu, iptal/iade nedeni değiştirilebilmesi için “Hatalı Girilmiş 

Satış Sorumlusu / İade Nedeni / İptal Nedeni Kayıtlarını Düzelt” programı eklendi. 

 

• Sipariş bazlı satın alma faturalarında kanunen kabul edilmeyen gider satırlarının oluşturulabilmesi, 

oluşturulan yeni satır/satırlar için faturaya bağlı sipariş kaydının atılması sağlandı.  
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• E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalarda, e-irsaliye düzenlendikten sonra fiş kaydedildiği anda 

irsaliyenin seçilen sorgu ve irsaliye başlangıç karakteri ile hazırlanması ve gönderilmesi sağlandı.  

Yapılan geliştirme ile hem Nebim V3 Mobil irsaliye girişlerinde hem Nebim Üretim uygulamasında hem de 

Nebim V3 Entegratör ile anlık olarak e-irsaliye gönderimi gerçekleştirilebilmektedir. 
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• E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalarda düzenlenen e-irsaliyelerde, irsaliye görseli üzerinde 

gösterebilmek amacı ile irsaliye referans numarasını barkod olarak gönderiyorduk. Bunun dışında firmaların 

çalışma şekillerine göre farklı alanları da barkod olarak gösterilebilmesi sağlandı. Bunun için destek 

almakta olduğunuz nebim destek ekiplerinden özelleştirme talebinde bulunabilmektedir. 
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• E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalarda alım irsaliyelerinde irsaliyenin kaydedilmesi sırasında eğer 

irsaliye içerisindeki miktar ile girişi yapılan irsaliye miktarı aynı değil ise kullanıcıya uyarı verilip işlemin 

tamamlanıp tamamlanmasına karar verilmesi sağlandı.  

 

 
• E-İrsaliye uygulamasında, irsaliye düzenlendikten sonra malın fiili sevkinden önce ürünlerin tamamı 

reddedilebilmektedir. Bu işlemi yapabilmek amacı ile Depo Yönetimi, Mal Kabul menüsü altına “Gelen E-

İrsaliyeleri Reddet” programı eklendi. Programda ret işlemi yapılmak istenen irsaliyeler seçilip ret nedeni 

girilerek irsaliyenin reddedilmesi sağlanmaktadır. 
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• E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalarda satışa konu olmayan ancak tamir / bakım amaçlı gönderilen 

mal, ekipman veya demirbaşlar için de e-irsaliye düzenlenmesi gerekiyordu. Nebim V3 ERP’de bu ihtiyacı 

karşılayacak olan fiş girişleri bulunmuyordu. 

 

Bu ihtiyacı karşılayabilmek için Depo Yönetimi, E-İrsaliye İşlemleri altına dört adet yeni fiş girişi eklendi. Gelen 

ve gönderilen ve satışa konu olmayan madde içeren e-irsaliyeler için kullanılacak bu uygulamalar ile 

gerekli kayıtlar girilebilmektedir. 

  

 

 

  

• E-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalarda irsaliye herhangi bir sebep ile entegratör firmaya 

gönderilemiyor ise bu durumda ilgili irsaliye hatalı olarak kalacaktır. Bu irsaliye ve hata veren diğer 

irsaliyelerin tekrar entegratör firmaya gönderilebilmesi amacı ile “Gönderilemeyen – Hata Veren İrsaliyeleri 

Tekrar Gönder” irsaliyesi geliştirildi.  

İlgili irsaliyenin hatası incelendikten sonra düzeltip yeniden gönderilmek üzere kaydedildiğinde irsaliye 

servisinin yeniden göndermesi için işaretlenmiş olacaktır. 
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Perakende Satış 

 

• İnternet üzerinden satış yapan ve İyzico üzerinden kredi kartı ödemesi alan firmaların iade/iptal işlemleri 

sonrası İyzico iade/iptal bildirimini Nebim V3 ERP’den yapılabilmesi sağlandı.  

 

İnternet satışlarının Nebim V3 ERP entegrasyonu için kullanılan V3 Integrator modellerinde Payments 

bölümünde yapılacak değişiklik ile ödeme aracı “İyzico” oluşacak ve İyzico ödeme iptal/iade bildirimi 

yapılırken kullanılacak transaction ve payment id değerleri veritabanında saklanacaktır. Bu işlem için 

kullanılan modellerde aşağıdaki örnekteki gibi değişiklik yapılması gerekmektedir. 

 

Nebim V3 POS üzerinden internet siparişinin iptali veya faturalanmış bir siparişin fatura iadesi yapıldığında 

İyzico ödeme iptal/iadesi için Nebim V3 ERP’ye eklenen “Iyzico Kredi Kartı İade İşlemleri” programında bu 

işlem listelenebilir ve İyzico tarafından kredi kartı ödemesinin iadesi gerçekleştirilebilir. 
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İyzico kredi kartı iade işlemlerinin çalışabilmesi için “Iyzico Entegrasyon Parametreleri” nin girilmiş olması 

gerekmektedir. 

 

*** İyzico iade entegrasyonunun çalışması için  L3ERP264 Nebim V3 İyzico Ödemeleri İade Entegrasyonu 

lisansının temin edilmiş olması gerekmektedir. 
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• Taksitli satış yapan firmalarda batak takibi için kullanılan “Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen Taksitler) 

menüsüne daha önce kapattıkları bir icra dosyasını açabilmeleri için “Kapatılmış İcra Dosyasını Aç” 

programı eklendi. İcra dosyası kapatılmış müşterinin seçilmesi ile dosyasının yeniden aktif hale gelmesi, 

şüpheli alacak durumunun güncellenmesi sağlandı. 
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• Optik ürün satışı yapan firmalarda kare kod ile takip etmedikleri ancak üretimini, alımını, satışını yaptıkları 

ürünlerin de ÜTS bildirimleri zorunlu hale gelmiştir. Kare kod takibi yapılmayan ürünler için parti kodu ile ÜTS 

bildirimi yapılabilmektedir. Optik ürün kartlarına (gözlük camı, kontak lens, çerçeve) eklenen “Ürün 

Hareketleri İçin ÜTS Bildirimi Yapılacak” seçeneği ile bu ürünlerin parti kodu ile birlikte ÜTS bildirimlerinin 

yapılabilmesi sağlandı. Optik ürünlerinin ÜTS bildiriminin yapılabilmesi için bu seçenek mutlaka işaretlenmiş 

olmalı ve seri numarası veya parti ile takip edilmesi gerekmektedir. 
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• Nebim V3 ERP müşterilerden alınmış olan OptIn ve OptOut kayıtları “Excel Dosyasından OptIn / OptOut 

Bilgilerini Al” programı yardımı ile alınıyordu. İYS zorunluğu gelmesi ve İYS’nin onay kayıtları üzerinde zorunlu 

olarak istediği alanlar olması nedeni ile dosya deseninde değişiklik yapıldı. Excel dosyasına ilgili iznin izin 

kaynağı (ConsentSource),  izin zamanı (ConsentDate, ConsentTime), İzin tipi (ReceipentType)  ve izin 

detay bilgileri (Call, SMS, EMail) eklendi.  
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V3 ERP, STORE VE MOBIL Uygulamalara eklenen Rapor ve Programlar Listesi 

 

Uygulamalar 

Menu Uygulama Program Adı 

Finansman 
Yönetimi Sanal Pos İade İşlemleri FastPay Kredi Kartı İade İşlemleri 
Finansman 
Yönetimi Sanal Pos İade İşlemleri Uzaktan Perakende Satış ve Tahsilat Yönetimi- Kredi Kartı İptal 
Finansman 
Yönetimi Sanal Pos İade İşlemleri Iyzico Kredi Kartı İade İşlemleri 

Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Sözleşme Durumu 

Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Teknik Sorumlu 

Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Satın Alma Taleplerine Satın Alma Yetkilisi Ata 

Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Takip Edilecek Satın Alma Talepleri 

Satın Alma Satın Alma Talep Yönetimi Teknik Onay Bekleyen Satın Alma Talepleri 

Satın Alma Teklifler Excel Dosyasından Satın Alma Tekliflerini Al 
Satış & 
Pazarlama Müşterilere Duyurular İYS Devir Data Hazırla 
Satış & 
Pazarlama Müşterilere Duyurular İYS ve İPS İçin Excel Dosyası Oluştur 
Satış & 
Pazarlama Müşterilere Duyurular Opt-In/Out Kayıtlarını Boş Marka İçin Kopyala 
Satış & 
Pazarlama Teklifler Excel Dosyasından Satış Tekliflerini Al 
Satış & 
Pazarlama Toptan Satışlar 

Hatalı Girilmiş Satış Sorumlusu / İade Nedeni / İptal Nedeni 
Kayıtlarını Düzelt 

Depo Yönetimi E-İrsaliye İşlemleri Gönderilemeyen- Hata Veren E-İrsaliyeleri Tekrar Gönder 

Depo Yönetimi E-İrsaliye İşlemleri Gelen E-İrsaliye (Stok Hareketi Olmadan) 

Depo Yönetimi E-İrsaliye İşlemleri Gelen E-İrsaliye (Stok Hareketi ile) 

Depo Yönetimi E-İrsaliye İşlemleri Giden E-İrsaliye (Stok Hareketi Olmadan) 

Depo Yönetimi E-İrsaliye İşlemleri Giden E-İrsaliye (Stok Hareketi ile) 

Depo Yönetimi Mal Kabul Gelen E-İrsaliyeleri Reddet 

Perakende Satış Perakende Müşteriler Online Taksit Ödemesi İşlenemeyen Ödeme Kayıtları 

Perakende Satış 
Perakende Satış Fişlerinde 
Düzenlemeler Perakende Satış Faturalarında Kargo Takip Numarası Gir 

Perakende Satış 
Peşin Satış Sipariş Sonrası 
İşlemler 

Uzaktan Perakende Satış ve Tahsilat İşlenemeyen Ödeme 
Kayıtları 

Perakende Satış 
Şüpheli Alacaklar (Ödenmeyen 
Taksitler) Kapatılmış İcra Dosyasını Aç 
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Personel 
Ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri SGK Teşviklerden Yersiz Faydalanma Sayfasını Aç 
Personel 
Ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri SGK 687 KHK Sigortalı Tanımlama Sayfasını Aç 
Personel 
Ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri SGK Ücretsiz İzin Dosyası Hazırla (Pandemi) 
Personel 
Ücretleri Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri Nakdi Ücret Desteği Gün Sayıları (7252) 

Ayarlar Lokasyon Parametreleri FastPay Entegrasyon Parametreleri 

Ayarlar Lokasyon Parametreleri Iyzico Entegrasyon Parametreleri 

Ayarlar Lokasyon Parametreleri Uzaktan Perakende Satış ve Tahsilat Parametreleri 

Ayarlar Lokasyon Parametreleri Online Taksit Ödemesi Parametreleri 

Ayarlar Lokasyon Parametreleri Toptan Müşteri Online Ödeme Parametreleri 
Mağaza 
Yönetimi Sanal Pos İade İşlemleri FastPay Kredi Kartı İade İşlemleri 
Mağaza 
Yönetimi Sanal Pos İade İşlemleri Uzaktan Perakende Satış ve Tahsilat Yönetimi- Kredi Kartı İptal 

Toptan Satış Toptan Satışlar 
Hatalı Girilmiş Satış Sorumlusu / İade Nedeni / İptal Nedeni 
Kayıtlarını Düzelt 

Perakende Satış 
Peşin Satış Sipariş Sonrası 
İşlemler Perakende Satış Faturalarında Kargo Takip Numarası Gir 

 

 

 

Raporlar 

Menu Uygulama Program Adı Sorgu Adı 

Finansman 
Yönetimi 

Alacak 
Hesapları 

Vadesi Gelmiş / Gelmemiş Bakiyeler- Gün 
Dağılımlı PIVOT 

Finansman 
Yönetimi 

Alacak 
Hesapları 

Vadesi Gelmiş / Gelmemiş Bakiyeler- Ay 
Dağılımlı PIVOT 

Finansman 
Yönetimi 

Borç 
Hesapları 

Vadesi Gelmiş / Gelmemiş Bakiyeler- Gün 
Dağılımlı PIVOT 

Finansman 
Yönetimi 

Borç 
Hesapları 

Vadesi Gelmiş / Gelmemiş Bakiyeler- Ay 
Dağılımlı PIVOT 

Depo Yönetimi 
E-İrsaliye 
İşlemleri 

Gönderilemeyen Hata Veren E-İrsaliyeler 
Kontrol Raporu 

Gönderilemeyen Hata Veren E-İrsaliyeler 
Kontrol Raporu  
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